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70 А номерлы

«Кече һәм урта эшкуарлык субъектларына
һәм кече һәм урта эшкуарлык субъектларына
ярдәм инфраструктурасын барлыкка китерүче
оешмаларга биләү һәм (яисә) аннан файдалану
өчен билгеләнгән, Татарстан Республикасы Буа
муниципаль районының Исәк авыл җирлегенең
өченче зат хокукларыннан ирекле булган (кече
һәм урта эшкуарлык субъектларының мөлкәти
хокукларыннан тыш) муниципаль мөлкәте
исемлеге»н раслау хакында
«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары
турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, «Россия
Федерациясендә кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү турында» 2007 елның 24 июлендәге
209-ФЗ номерлы Федераль закон, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Федераль милек
биргәндә кече һәм урта эшкуарлык субъектларына мөлкәти ярдәм күрсәтү турында» 2010
елның 21 августындагы 645 номерлы карары, Россия Федерациясе Икътисадый үсеш
министрлыгының 2016 елның 20 апрелендәге 264 номерлы «Россия Федерациясендә кече
һәм урта эшкуарлыкны үстерү турында» Федераль законның 18 статьясындагы 4 өлешендә
күрсәтелгән дәүләт мөлкәтенең һәм муниципаль мөлкәтнең расланган исемлекләре
турында белешмәләр тапшыру тәртибен раслау хакында»гы боерыгы, шулай ук мондый
исемлекләргә кертелгән
«Кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү буенча федераль
корпорация» акционерлык җәмгыятенә, мондый белешмәләрне тапшыру формалары һәм
составына үзгәрешләр турында»гы үзгәрешләргә нигезләнеп, «ТР Буа муниципаль районы
муниципаль берәмлегенең милек һәм җир мөнәсәбәтләре палатасы» МКУ боерык бирә:
1. «Кече һәм урта эшкуарлык субъектларына һәм кече һәм урта эшкуарлык
субъектларына ярдәм инфраструктурасын барлыкка китерүче оешмаларга биләү һәм
(яисә) аннан файдалану өчен билгеләнгән, Татарстан Республикасы Буа муниципаль
районының Исәк авыл җирлегенең өченче зат хокукларыннан ирекле булган (кече һәм урта
эшкуарлык субъектларының мөлкәти хокукларыннан тыш) муниципаль мөлкәте исемлеге»н
(алга таба-исемлек), 1 нче кушымта нигезендә расларга.
2. Әлеге боерык кул куелган көненнән үз көченә керә һәм Татарстан Республикасы
хокукый мәгълүматының рәсми порталында http://pravo.tatarstan.ru адресы буенча, шулай
ук Татарстан Республикасы Муниципаль берәмлекләре порталында Интернетның
мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә http://buinsk.tatarstan.ru. адресы буенча
урнаштырылырга тиеш.

3. Әлеге күрсәтмәнең үтәлешен контрольдә тотуны үз җаваплылыгыма алам.
Палата рәисе

Ф.Ф. Мифтахов

«Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы
муниципаль берәмлегенең милек һәм
җир мөнәсәбәтләре палатасы» МКУнең
10.02.22020 ел, 70 А номерлы боерыгына
1 нче кушымта
Россия Икътисадый үсеш министрлыгының
2016 елның 20 апрелендәге
264 номерлы боерыгы белән расланды

Кече һәм урта эшкуарлык субъектларына һәм кече һәм урта эшкуарлык субъектларына
ярдәм инфраструктурасын барлыкка китерүче оешмаларга биләү һәм (яисә) аннан
файдалану өчен билгеләнгән, Татарстан Республикасы Буа муниципаль районының Исәк
авыл җирлегенең өченче зат хокукларыннан ирекле булган (кече һәм урта эшкуарлык
субъектларының мөлкәти хокукларыннан тыш) муниципаль мөлкәте исемлеге

Гавами-хокукый белем бирү исеме: Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы
Буа муниципаль районының тиешле мөлкәт белән идарә итү вәкаләтләре бирелгән җирле
үзидарә органы турында белешмәләр:
Орган исеме

Почта адресы
Җаваплы структур бүлекчә
Башкаручының Ф.И.Атасының исеме
Контактлы номер
Электрон почта адресы
«Интернет» мәгълүматтелекоммуникация челтәрендәге битнең
адресы,( исемлеккә кертелгән
үзгәрешләр белән)

«Татарстан Республикасы Буа
муниципаль районы муниципаль
берәмлегенең милек һәм җир
мөнәсәбәтләре палатасы» МКУ
422430, ТР, Буа ш., Космовский ур.,
108Г йорт
рәис урынбасары - Маллямова Ирина
Зофяровна
884374 3-48-33
pizo.buinsk@mail.ru
http://buinsk. tatarstan.ru

№
т/б

1
1

2

Объектның
адресы(
урыны) <1>

2
ТР, Буа
районы, Исәк
авылы,
Зеленая ур.,
31
ТР, Буа
районы,
АтабайӘнкәбә
авылы, Үзәк
ур., 19 йорт

Күчемсез
Исәпкә алу
милек
объектының
объектының
исеме <3>
төре;
күчемсез
мөлкәт тибы
<2>

3
торак
булмаган
бина
торак
булмаган
бина

4
торак
булмаган
бина
(мәдәният
йорты)
торак
булмаган
бина
(мәдәният
йорты)

Күчемсез мөлкәт турында мәгълүмат
Күчемсез милек объектының төп характеристикасы <4>
Тибы ( мәйданы-җир кишәрлекләре, Фактик
биналар, биналар өчен; озынлыгы, әһәмияте/
Күләме,
мәйданы,
бинаның проектлана
тирәнлеге-корылмалар
өчен; торган әһәмият(
озынлыгы,
Күләме,
мәйданы, төзелеп
залның
тирәнлеге-проект бетмәгән
документлары
нигезендә-төзелеп төзелеш
бетмәгән төзелеш объектлары өчен) объектлары
өчен)
5
6
мәйданы 911,70 кв.м

мәйданы 1124 кв.м

Үлчәү
берәмлеге(
мәйданы
өченкв). озынлыгы- м;
ятылу тирәнлеге
өчен-м; күләме
өчен-куб. м)

7
кв.м

кв.м

Күчемсез милек турында мәгълүмат
Кадастр номеры <5>
Күчемсез Җир категориясе <7>
милек
Номеры Типы(
объекты
кадастр,
ның
шартлы,
техник
искергән)
торышы
<6>
8
-

9
кадастрлы

-

кадастрлы

10
11
канәгать торак пункт җирләре
ләнерлек
канәгать торак пункт җирләре
ләнерлек

Күчемле
мөлкәт
Рөхсәт
ителгән мәгълүмат
куллану төре <8> Дәүләт Марк Год
теркәү
а,
выпу
билгесе моде ска
(булган ле
да )

12
-

13

14

15

турында
Милек
составы(
кемнеке)<
9>

16

Хокукка ия булучылар һәм өченче затларның мөлкәткә хокуклары турында белешмәләр
Аренда
һәм
түләүсез Хокук
иясенең Мөлкәткә
Хокук
иясенең Элемтә өчен
файдалану килешүләрен төзү
исеме <11>
хокукның
ИННы<13>
телефон
чикләнгән
номеры
Мөлкәткә
Шартнамәнең
булуы <12>
<14>
аренда хокукы гамәлдә булу
яки
түләүсез срогы
файдалану
тәмамланган
хокукы
булу ( булганда)
<10>
17
18
19
20
21
22
юк
Татарстан
юк
884374 3-48Республикасы
33
Буа муниципаль
районы Исәк
авыл җирлеге
башкарма
комитеты
юк
Татарстан
юк
884374 3-48Республикасы
33
Буа муниципаль
районы Исәк
авыл җирлеге
башкарма
комитеты

Электрон
почта
адресы <15>

23
pizo.buinsk@mail.ru

pizo.buinsk@mail.ru

